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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 

STŘEDOKLUKY 

dne 26. 6. 2019 v 18.00 

v „Obecním servise“ (č.p. 117) 
Přítomní: Duchajová, Chvoj, Kuchař, Maršál, Paznocht, Petrů 

Omluveni: Černý, Melíšek, Šebková 

Neomluveni:  

Uvítání – předsedající pan Jaroslav Paznocht oznámil, že zastupitelstvo bylo svoláno dle 

zákona a je usnášeníschopné. 

ZAHÁJENÍ, URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, 

SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
Předsedající navrhl zapisovatele Mgr. Terezu Bublíkovou a ověřovateli RNDr. Lenku 

Duchajovou DiS. a RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky určuje zapisovatelem Mgr. Terezu Bublíkovou a 

ověřovateli RNDr. Lenku Duchajovou DiS. a RNDr. Ladislava Kuchaře, Ph.D. 

 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje následující program: 

1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů. 

2. Zvolení předsedy osadního výboru (Paznocht). 

3. Schválení přijetí dotace na hasičský dopravní automobil (Paznocht). 

4. Dotace IROP (Kuchař, Paznocht). 

5. Letní dotační program obce (Paznocht). 

6. Žádost ZŠ – přesun prostředků z rezervního fondu (Paznocht). 

7. Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht). 

8. Smlouva o předání a převzetí vyvolané investice SŽDC (Paznocht). 

9. Žádost o vyjádření – případná změna ÚR či dělení pozemku, zřízení vjezdu, ul. Nad 

Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 (Paznocht). 

10. Směrnice o zadávání veřejných zakázek (Paznocht). 

11. Provozování ČOV (Paznocht). 

12. Rozpočtové opatření (Paznocht). 

13. Diskuse. 

Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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1) Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů  
Jednání 15.5. 2019 

1. Závěrečný účet obce (Paznocht) – bylo oznámeno krajskému úřadu. 

2. Jmenování zvolených členů osadních výborů (Paznocht) – členové byli jmenováni, 

proběhne první schůze – Černovičky, schůze OV Nové Středokluky již proběhla. 

3. VZ: Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht) – viz níže. 

4. VZ: Dopravní automobil (Paznocht) – doposud nebyla podepsána smlouva – viz níže. 

5. VZ: Právní služby (Paznocht) – podepsána smlouva. 

6. Dotace MVČR – Cisterna JSDH (opakovaná žádost) (Paznocht) – podána žádost. 

7. Dotace MAS (Kuchař, Paznocht) – podána žádost, viz níže. 

8. Life – Zákolanský potok (Paznocht) – zatím žádné další aktivity – bude podána 

žádost, výsledky koncem roku 2019. 

9. Rozpočtové opatření (Paznocht) – vyvěšeno, zpracováno. 

10. Diskuse – Keramická pec – obec upozornila ZŠ. 

 

Z jednání 3.4. 2019 

1. Distribuční centrum – Nové Středokluky (Paznocht) – projekt je dle fy. Porr neaktivní, 

tedy v tuto chvíli neprobíhají žádná další jednání a nepředpokládá se výstavba, proběhla 

schůzka se zástupci firmy Betonbau, majiteli pozemku, kteří nechtějí přijít o vloženou 

investici, a proto hledají využití pozemku. Fa. Betonbau by pozemek využila pouze 

v případě realizace nájezdu na D7.  

2. Žádost o vyjádření – případná změna ÚR či dělení pozemku, zřízení vjezdu, ul. Nad 

Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 (Paznocht) – viz níže. 

3. VZ: 2015-6 A Intenzifikace ČOV – Dodatek ke smlouvě (Paznocht) – obec čeká na 

vyjádření OPŽP, jak toto provést. K ČOV viz níže. 

4. VZ: Úvěrový rámec (Paznocht) – připravuje se výběrové řízení. 

5. Diskuse – Pálení – je připravováno upozornění – zveřejněno bude na podzim. 

 

Z jednání 13.2. 2019 

1. Jednací řády zastupitelstva, výborů, a komisí – doplněno 

2. Rozpočtový výhled na roky 2020-2024 – bude připraveno na příští jednání, obec obdržela 

aktualizovaný harmonogram stavby ČOV příliš pozdě, aby mohla splnit zákonné lhůty. 

 

Starosta informoval: 

1. Dotace MMR – žádost na rekonstrukci komunikace Na Ovčíně byla přijata, ale pro velký 

zájem (cca 10x převis zájmu) dotace nebyla přidělena, přesto bude obec nadále 

pokračovat v přípravě této akce, popř. zkusí znovu požádat o dotaci. 

2. ČOV – průběh stavby – starosta informoval o průběhu dosavadních prací – stavba 

pokračuje podle plánu. Výkopové práce na stavební jámě dospěly k základové spáře, nyní 

začíná založení stavby.  

a. Dotace – výběrová řízení přijata, první část dotace obdržíme cca v září. Obec je 

schopna zatím fungovat bez půjček. 

b. Jednáme s obcí Běloky o jejich podílu dle dřívějších smluv. 

3. Zahrada MŠ – stavba je prakticky hotová, není dodělaná elektroinstalace k vratům a ve 

skladech, připravuje se vybavení venkovního skladu a lavičky do areálu.  

4. Smlouva – útulek Svárov – zatím nebyly podniknuty žádné kroky – bude řešeno. 

5. Příměstský tábor – vyhlášen, naplněn, probíhá příprava programu.  
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6. Vítání občánků –proběhlo k radosti všech účastníků, bylo přivítáno 6 nových občánků,3 

se nezúčastnili. Obec děkuje místostarostovi panu Kuchařovi, paní Bublíkové a paní 

Gutové za organizaci. 

7. Přechod přes trať pro pěší v Nových Středoklukách – probíhá zkušební provoz (do 

listopadu). 

8. PID – v rámci integrace Slánska dojde ke změně jízdních řádů linek 323 a 342. U linky 

323 dojde k omezení spojů, ale bude zachována návaznost na vyučování ZŠ dle podaných 

připomínek. Integrace započne na konci prázdnin.  

9. Přeložka silnice II/240 – obec se vyjádřila k hodnocení vlivu na životní prostředí tzv. 

obchvatu Kralup s důrazem na vliv na Černovičky a Nové Středokluky.  

10. Studie krajiny – obec zaslala připomínky ve spolupráci s obecním architektem. 

11. Proběhly prohlídky obce v rámci architektonické soutěže (dohromady se zúčastnilo přes 

40 zájemců). 

12. Schůzka ČEZ – obec navázala spolupráci se společností ČEZ a dohodla se, že bude 

informovat ČEZ o plánovaných investicích a hledat možnosti spolupráce. 

13. Schůzka povodí Zákolanského potoka – Povodí Vltavy připravuje studii odtokových 

poměrů (povodňová opatření, zadržování vody aj.). Projekce by měla začít na podzim. 

14. Meskar spído (autoservis u Nových Středokluk) – z minulého jednání vyplynula stížnost 

na službu parkování u letiště. Firma může využívat pozemky k parkování, pouze 

pozemek p.č. 904 v k.ú. Středokluky musí vyklidit do 14.8.19 a uvést ho do původního 

stavu. 

15. Záměr cyklostezky Nové Středokluky – Dobrovíz – problém s vynětím z půdního fondu, 

nelze stavět bez územního plánu, obec přesto začala jednat s majiteli pozemků. 

16. Kontrola MVČR – proběhla bez větších problémů. Výsledky zatím nebyly oznámeny. 

Budou předmětem nejspíše příštího jednání. 

17. Oprava komunikací – zatím do komunikací vloženo 12 tun asfaltu, opravy budou 

pokračovat během prázdnin a září.  

18. Obec povolila konání akce Na Ovčíně a bere na vědomí konání neckyády na Panském 

rybníce. 

19. Běh pro Světlušku – obec obdržela žádost o povolení možných tras běhu. Jedna z tras 

vede v zástavbě a došlo by k omezení přístupu. Starosta bude žádat upřesnění a budou 

stanoveny podmínky tak, aby došlo k minimálnímu omezení občanů.  

20. Pozemky bytovky – byl pořízen nový posudek, proběhne schůzka se zástupci 

jednotlivých domů.  

21. Zápach z ČOV – pravděpodobně pomřely (horkem) bakterie, vzorky vyšly naposledy 

dobře, hledá se řešení.  

22. Nedostatek vody v Nových Středoklukách – poslán dopis do 1. vodohospodářské. 

23. Aves – byli jsme požádáni o dar záchranné stanici Aves na Brandýsku. – Zastupitelé se 

dohodli na finančním daru ve výši 10.tis. Kč. 

24. P. Filikar připravuje vnější dveře na druhý stupeň ZŠ, nyní je vybírána barva.  
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2) Zvolení předsedy osadního výboru (Paznocht). 
Proběhlo první setkání osadního výboru Nové Středokluky. Jeho členové navrhli jako 

kandidáta na předsedu p. Tomáše Červinku. Dále byly projednány problémy, které osadu 

trápí. Zápis bude brzy vyvěšen na stránkách obce. Starosta znovu deklaroval snahu o řešení 

místních problémů a také o zadání „strategického plánu osady“, který vytvoří nezávislý 

odborník. Přítomní členové Osadního výboru Černovičky navrhli na předsedu Lukáše 

Černého. Schůzka proběhne začátkem prázdnin. 

Usnesení č. 19/ZO/42: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje předsedou Osadního výbor 

Nové Středokluky pro období 2019-21 p. Tomáše Červinku.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/43: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje předsedou Osadního výboru 

Černovičky pro období 2019-21 p. Lukáše Černého. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

3) Schválení přijetí dotace na hasičský dopravní automobil (Paznocht). 
Obec obdrží dotaci Středočeského kraje ve výši 300 tisíc Kč na dodání hasičského dopravního 

vozidla. Dalších 450 tisíc Kč obdrží z fondů MVČR. Auto je vybrané ve výběrovém řízení, 

ale dodavatel v tuto chvíli otálí s podpisem smlouvy, v případě problémů je nutné buď oslovit 

dalšího v pořadí nebo vyhlásit novou soutěž. 

Usnesení č. 19/ZO/44: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ke kofinancování účelových 

investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019 - Pořízení 

nového dopravního automobilu-HAS/DOP/037712/2019 ve výši 300 tisíc Kč na nákup 

dopravního automobilu pro JSDH Středokluky. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/45: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na 

nákup dopravního automobilu pro JSDH Středokluky, pokud nikdo vzešlý z předchozího 

výběrového řízení (2018-03) nepodepíše smlouvu s obcí. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

4) Dotace IROP (Kuchař, Paznocht). 
Starosta připravil a odevzdal žádost o dotaci z fondů IROP pomocí Místní akční skupiny 

Rozvoj Kladenska a Prahy-západ na výstavbu chodníku v ulici Na Běloky, který spojí ulici 

Lidickou a Nad Běloky. Pokud bude žádost úspěšná, obec za stavbu zaplatí pouze 5 % ceny. 

Realizace se předpokládá v 1. polovině roku 2020.  

Místostarosta Kuchař připravil kompletní žádost o dotaci na učebnu pro přírodní vědy na 

druhý stupeň základní školy. Bohužel žádost nebylo možné podat, vzhledem k softwarové 

chybě systému MS2014+, kterou nebyl poskytovatel dotace do konce termínu pro podání 

schopen vyřešit. Žádost bude podána hned, jak bude znovu vyhlášen další program. Máme 

předběžný příslib, že poskytovatel tak učiní v brzké době. 
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Usnesení č. 19/ZO/46: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje podání žádosti a realizaci 

projektu Vybudování a vybavení přírodovědné učebny do Integrovaného regionálního 

operačního programu výzvy Zvyšování kvality škol výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-

západ, z. s. Zvyšování kvality škol. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

5) Letní dotační program obce (Paznocht). 
Jedná se o letošní druhou dotační výzvu, která bude vyhlášena. Dle Pravidel bude možné 

podávat žádosti do 15. srpna 2019. Finanční prostředky lze následně využít v období od 1.9. 

do 31.12.2019. V minulé výzvě bylo alokováno 150 tis. Kč, nyní budou spolky podpořeny 

také částkou 150 tis. Kč. 

Usnesení č. 19/ZO/47: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Letní dotační program 

2019 s celkovou alokací prostředků 150 tis. Kč. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

6) Žádost ZŠ – přesun prostředků z rezervního fondu (Paznocht). 
Vedení školy požádalo o přesun částky zhruba 70 tis. Kč z rezervního fondu na fond investic 

z důvodu nákupu školního nábytku do nové jazykové učebny.  

Usnesení č. 19/ZO/48: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s přesunem prostředků ve výši 

70 tisíc Kč z rezervního fondu ZŠ Středokluky p.o. na vybavení nové jazykové učebny pro první 

stupeň ZŠ. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

7) Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht). 
Od minulého jednání obec provedla revize plynového kotle, hracích prvků, elektroinstalace a 

odebrala vzorky pitné vody. Zároveň se napustila nádrž a posekala trávu. V tuto chvíli jsme 

oslovili firmu na opravu tenisového kurtu (přislíbena prohlídka cca za 14 dní) a na čištění 

nádrže. Bude oslovena firma na kamerovou prohlídku potrubí přítoku vody do nádrže.  

Obec vyhlásila druhé výběrové řízení, do výběrového řízení se přihlásilo 5 zájemců. 

Výběrová komise zhodnotila jednotlivé nabídky ve zkratce takto: 

Jako nejlepší vyhodnotila nabídku p. T.K., se kterým bylo započato jednání, avšak vzhledem 

k rozdílnému pohledu na nájemní smlouvu a nedostatek času zájemce odstoupil od jednání.  

Druhým nejlepším byla zvolena společnost Westoffroad s.r.o., která nabízela nejvyšší 

nájemné, s tímto zájemcem obec momentálně jedná.  

8) Smlouva o předání a převzetí vyvolané investice SŽDC (Paznocht). 
Dle stavebního povolení na dobudování chybějící pěší infrastruktury podél silnice III. třídy 

(III/21405) a železničního přejezdu (P2248) v obci Středokluky, v místní části Nové 

Středokluky byla podmínka předání stavebních objektů, které jsou situovány na pozemcích 

v k. ú.: Kněževes u Prahy: SO 561, parc. č. 714/10 / v žkm 30,702, SO 562, parc. č. 714/10 / 

v žkm 30,702 Správě železniční dopravní cesty, a.s., která bude dále provádět jejich údržbu. 
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Usnesení č. 19/ZO/49: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o předání a převzetí 

vyvolané investice stavby chybějící pěší infrastruktury na pozemku p.č. 714/10 v k.ú. Kněževes 

mezi obcí Středokluky a Správou železniční dopravní cesty, a.s. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1-Maršál 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

9) Žádost o vyjádření – případná změna ÚR či dělení pozemku, zřízení 

vjezdu, ul. Nad Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 

(Paznocht). 
Zastupitelstvo několikrát řešilo problém žádosti o možnost výstavby dvou domů na 

pozemcích, které vznikly rozdělením pozemku určenému pro jednu nemovitost. Tento 

pozemek byl zasíťován a připraven k výstavbě. Přesto jeho majitel žádá obec o povolení 

zásahu do poměrně nové vozovky včetně chodníku.  

Díky zahuštění lokality Nad Běloky může dojít k výstavbě až o čtvrtinu více domů oproti 

původnímu plánu, s čímž se pojí mnoho negativních vlivů na celé území (doprava, kapacita 

sítí, úbytek vsakovacích ploch apod.). 

Obec by svým souhlasem umožnila tento rozvoj, který dle zastupitelstva není pro tuto lokalitu 

vhodný.  

Usnesení č. 19/ZO/50: Zastupitelstvo obce Středokluky deklaruje, že si vyhrazuje pravomoc 

rozhodovat pouze o dané záležitosti pozemků p.č. 158/87 a 158/28 k.ú. Středokluky. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: _ Zdrželi se: 1 - Maršál 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/51: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí se změnou územního 

rozhodnutí na celou lokalitu Nad Běloky, z důvodu vytvoření nevhodného precedentu.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 - Maršál 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/52: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí se zásahem do pozemku p.č. 

158/1 v k.ú. Středokluky z důvodu připojení pozemku 158/87 na kanalizaci, vodovod a 

elektrickou síť či další podobné sítě, tento pozemek má přípojky přes pozemek p.č. 158/28. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1- Maršál 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/53: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí se zásahem do pozemku p.č. 

158/1 v k.ú. Středokluky z důvodu vybudování vjezdu na pozemek 158/87, tento pozemek má 

vjezd přes pozemek p.č. 158/28, mohl by vzniknout precedent, který by způsobil neúměrné 

zatížení komunikací v ulici Nad Běloky. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 - Maršál 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/54: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s napojením další 

nemovitosti na pozemku p.č. 158/87 na kanalizační a vodovodní síť oproti původnímu 

územnímu rozhodnutí z důvodu kapacity sítí. 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 - Maršál 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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10) Směrnice o zadávání veřejných zakázek (Paznocht). 
Dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. jsou limity pro zakázky malého rozsahu 

do 1 999 999,- Kč na dodávky a služby a 5 999 999,- Kč na stavební práce. V tomto rozsahu 

si může obec sama rozhodovat, jakým způsobem bude zakázky zadávat.  

Nyní (od roku 2017) o zakázkách do 100 000 Kč bez DPH na dodávky, služby a stavební 

práce rozhoduje na základě průzkumu trhu či jeho znalosti starosta. 

Od 100 001,- do 500 000,- Kč bez DPH na dodávky, služby a stavební práce připravuje 

starosta s místostarostou návrh, zastupitelstvo jmenuje komisi s min. počtem 3 členů. O 

výběru rozhoduje zastupitelstvo. 

Od 500 001,- Kč do 2000 000,- Kč bez DPH na dodávky, služby a do 6 000 000,- Kč bez 

DPH na stavební práce – stejně jako výše, ale podmínky jsou přísnější. 

Dále následné faktury kontrasignuje správce rozpočtu, nad 10 tisíc Kč místostarosta (také je 

podepisuje v internetovém bankovnictví) a kontroluje účetní. 

V praxi se ukázalo, že obec používá přísnějších podmínek u všech zakázek nad 100 tisíc Kč 

bez DPH. 

Starosta vzhledem k nárůstu cen a přibývajícím komplikacím při zadávání veřejných zakázek 

navrhuje úpravu směrnice následovně: 

- Sloučení 3 skupin do 2 (rozhoduje starosta, rozhoduje Zastupitelstvo).  

- Zvýšení limitu pro zadávání zakázek bez povinnosti výběrového řízení na 250 tisíc Kč 

bez DPH pro dodávky, služby i stavební práce, přičemž nad 100 tisíc Kč je nutná 

kontrasignace objednávky/faktury/záměru místostarostou a správcem rozpočtu. 

- Zastupitelstvo může pověřit starostu k podpisu smlouvy před veřejným projednáním 

(jak se již nyní děje). 

Usnesení č. 19/ZO/55: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Interní směrnici č. 2019/1 – 

Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která mění směrnici č. 1/2017 

následovně: 

- Sloučení 3 skupin do 2.  

- Zvýšení limitu pro zadávání zakázek bez povinnosti výběrového řízení na 250 tisíc Kč 

bez DPH, přičemž nad 100 tisíc Kč je nutná kontrasignace místostarosty a správce 

rozpočtu (objednávky/faktury/záměru). 

- Zastupitelstvo může pověřit starostu k podpisu smlouvy před veřejným projednáním 

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 - Paznocht 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

11) Provozování ČOV (Paznocht). 
Při žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV bylo oznámeno, že obec bude ČOV provozovat 

vlastními silami. Vzhledem k velkým personálním a legislativním nárokům bylo od toho 

plánu upuštěno a starosta navrhuje vyhlásit koncesní řízení na provozování ČOV dle přísných 

podmínek OPŽP. Vzhledem k provozu by bylo vhodnější mít totožného provozovatele na 

ČOV, kanalizace a vodovodu.  
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Dále starosta upozornil na požadavek OPŽP na přípravu dodatku ke smlouvě s firmou 

Eurovision, a.s., která připravovala žádost o dotaci. Dodatek určuje přesnou odměnu, jelikož 

v původní smlouvě bylo pouze procento.  

Usnesení č. 19/ZO/56: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje změnu plánovaného 

provozování intenzifikované ČOV Středokluky z modelu samostatného provozování na oddílný 

model.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/57: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě 

koncesního řízení na provozování ČOV, kanalizace a vodovodu dle podmínek OPŽP. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

Usnesení č. 19/ZO/58: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k podpisu dodatku 

č. 1 se společností Eurovision, a.s., který vyčíslí odměnu za služby dle Smlouvy ze dne 12.10. 

2015. 

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

12) Diskuse 
 

− v minulých letech byla kolem rybníka udržovaná cesta pro pěší – nyní vysoká tráva  

údržbu okolí rybníka májí na starost rybáři – starosta je telefonicky upozorní 

− šlo by kolem rybníka umístit několik laviček k posezení?  

z důvodu dotace dříve nebylo možné na pevno umístit lavičky v okolí rybníka, mobilní 

lavičky nebyly umístěny na žádost rybářů, vzhledem ke strachu z krádeží a rušení 

rybolovu. Obec bude další využití řešit v rámci studie údolí Zákolanského potoka a 

krajiny, kterou začne chystat tento rok. 

− v restauraci Plovárna bylo přes noc opět rozsvíceno, pravděpodobně došlo k chybě 

během revizí el. 

− kolik kusů venkovního posezení bylo předáno obci bývalým nájemcem Plovárny? 

Neztrácí se? 

bylo předáno cca 12 kusů, obec prověří. 

− po větru jsou lavice odkryté a dochází k jejich ničení povětrnostními vlivy 

pracovníci obce prověří a zajistí nápravu 

− upozornění na nevšímavost pracovníků obce – v ulici V Chaloupkách přerostl šípkový 

keř až nad silnici 

− v zimě byla ulice V Chaloupkách hojně sypána štěrkem z důvodu náledí – nyní by měla 

obec zajistit úklid 

− ulice Ke koupališti – až se bude pokračovat s opravami komunikací, v rámci odkrývání 

vodovodních hydrantů se vytvořily v jejich okolí díry, které by bylo dobré opravit, 

dochází k ničení hydrantů.  

− kdy bude na hřišti v MŠ téct voda? 

doposud nebyla instalována pumpa, voda je přivedena – bylo opakovaně zaurgováno 

− Není dodělaný okap na rohu MŠ – bylo opakovaně zaurgováno 

− Bylo by možné instalovat na zadní vchod do MŠ kouli, aby se dveře nemusely neustále 

zamykat a fungovaly na dálkové odemykání – budeme řešit 
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PŘÍLOHY:  
 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.6.2019 

Zapisovatel: Mgr. Tereza Bublíková Starosta: Ing. Jaroslav Paznocht 

 

 

ve Středoklukách dne: ve Středoklukách dne: 

 

Ověřovatel: _____________________ Ověřovatel: ________________________ 

 

ve Středoklukách dne:    ve Středoklukách dne: 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


